
11. hét 2. ZH

Félévközi követelmények

Foglalkozásokon való részvétel:

Az előadásokon való részvétel kötelező. Ha a hiányzások meghaladják a tárgy félévi össz. óraszámának 30%-át, a hallgató 

aláírást nem kaphat.

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja):

5. hét 1. ZH

Tananyagfelosztás és követelményrendszer

2015/16. 2. FÉLÉV

8.
Ruhaipari cégek jellemzői, ruhaipari gyártás munkafolyamatai. Ruhaipari hulladékok 

típusai, keletkezésének helye.Újrahasznosítási lehetőségek.

Nagyné Dr. Szabó 

Orsolya

A TANANYAG

Oktatási cél:

A tárgy célja, hogy általános ismereteket adjon a hallgatóknak a ruha-, és bőripari technológiákról, valamint termékek-ről.

A TÁRGY RÉSZLETES LEÍRÁSA, ÜTEMEZÉS:

Előadás témakörei:

OktatóOktatási hét Témakör

-

Számonkérés módja (s; v, é) v

11.   Ruházat kezelésének jelképi jelölései. 3D-s tervezés. 2. ZH.
Nagyné Dr. Szabó 

Orsolya

1. 
A bőr feldolgozásának története, mai területei. Nyersbőr, bőrgyártás.  Készbőrök 

tulajdonságai. A műbőr. Környezetvédelmikérdések a bőriparban. 
Korona Péterné

5.
Bőrdíszműipari termékek csoportosítása, A bőrdíszműipar jellemző technológiája. 

Szabás, anyaggazdálkodás. A bőr díszítésének lehetőségei. A szőrmeipar.1 ZH.
Korona Péterné

A képzés nyelve: magyar
A tárgy órarendi 

helye:

P:08:55-13:20 (KC.2.212); 

2016.02.12; 2016.03.11;  

2016.04.01;  2016.04.22.

Előtanulmányi feltételek (kóddal is):

Heti óraszámok: Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: - Laborgyakorlat:

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari mérnöki szak

Tantárgyfelelős: Dr Paukó Andrea Oktató: Nagyné Dr.Szabó Orsolya, Korona Péterné

ÓBUDAI EGYETEM
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Tantárgy neve:

Tantárgy neve angolul:

RTTFT1KTLCNeptun kód:Feldolgozástechnológia I (R-T-B))

Processing technology I. (garment-leather-textile) Kredit: 5

Jelleg (kötelező/ választható): kötelező Tagozat: levelező Félév a mintatantervben:



A tárgy minőségbiztosítási módszerei:

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás 

hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az 

értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei 

- a tudásátadás módszertana,

- a tananyag tartalma,

- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége.

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a 

szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:

A vizsga módja írásbeli. Megajánlott jegyet kaphat, aki a félév követelményeit  mininálisan 70 %-ra teljesíti.

IRODALOM

Egyéb segédletek: 

Ajánlott:

Kötelező: Az előadók által megadott segédletek.

Korona Péterné: Bőrtermékek és az öltözködés bőr kiegészítői ÓE-RKK 6064. Budapest, 2015.   

Dr. Beke János - Farkas Márta - Horváth András – Kovács András – Matlák Zoltán: Könnyűipari 

enciklo-pédia /1-2 Bőr és bőrfeldolgozóipar

BMF-RKK-6000/II. Budapest, 2002

https://elearning.uni-obuda.hu/  

Az aláírás megszerzésének feltétele:

- az előadásokon való érvényes részvétel,

- 2 db, a tantárgy témaköréből, legalább elégséges jegyre értékelt zárthelyi dolgozat megírása.

Az elégséges zárthelyihez minimum 40 %-ot kell elérni, mindkét ZH-ból.

Az aláírás pótlására az érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó előírásai érvényesek. 

(A jegyzőkönyv hiányból származó elégtelen félévközi jegyet a hiányzók pótlásával, míg az elégtelen ZH eredményből 

származót egy újabb pót ZH megírásával lehet a vizsgaidőszak elején, a kihirdetésre kerülő időpontban pótolni.)

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:

https://elearning.uni-obuda.hu/

